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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap 

kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidup harus 

berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia yang berarti hukum 

mengatur semua tingkah laku manusia karena tanpanya kita tidak dapat 

membayangkan akan seperti apa nantinya Negara Indonesia ini. Pembangunan 

nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera 

dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam 

menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungan untuk 

menilai tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat atas dasar peraturan-

peraturan hukum yang berlaku.  

Masalah kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang 

kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Pemahaman 
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dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu 

kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda. Pembentuk aturan di negeri ini 

menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan yang belaku kepada 

tindakan kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum, 

tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam keamanan negara.  

Salah satu perlindungan hukum ialah hukum pidana yang berfungsi 

mengatur danmenyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan 

terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai 

kepentingan dan kebutuhan, antara satu kebutuhan yang satu dengan kebutuhan 

yang lain tidak saling berlainan tetapi terkadang saling bertentangan. Agar sikap 

dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum 

memberikan rambu-rambu berupa batasan tertentu sehingga manusia tidak 

sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan 

memenuhi kepentingannya. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis 

hukum, termasuk dalamnya hukum pidana.  

Ranah Hukum Pidana merupakan hukum yang mengatur tentang 

pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum 

yang mana perbuatannya diancam dengan hukuman yang berupa suatu 

penderitaan atau siksaan.
1
 kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa 
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yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam 

keyakinan manusia dan terlepas dari Undang-Undang.
2
 

Salah satu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum 

adalah hukum pidana yang termasuk kedalam lingkup hukum publik, hal ini 

karena subyek hukum dalam hukum pidana adalah orang yang melakukan 

perbuatan melawan hukum, dapat dijelaskan pengertian hukum pidana menurut 

Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara 

yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang 

tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa 

yang melakukan.
3
 

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, 

pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya 

pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-

hal tertentu.
4
 

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta 

kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah 

penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai 

unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam 

KUHP dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), 

                                                             
2
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Pasal 374 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 375 (penggelapan dalam 

keluarga).
5
Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Pasal 

yang didakwakan oleh penuntut umum dalam putusan yang penulis teliti.  

Termuat dalam putusan tersebut bahwa penggelapan yang dilakukannya 

atas dasar praktik pungutan liar dalam Program Pencatatan Tanah Sistematis 

Lengkap (selanjutnya ditulis PTSL). Perlu kita ketahui semua aturan yang 

mengatur tentang PTSL terlebih dahulu. Pengaturannya meliputi : 

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018; 

2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 6 Tahun 2018; 

3. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN, Menteri 

Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi (SKB 3 Menteri) Nomor 25/SKB/V/2017, 590-316/A Tahun 

2017, 34 Tahun 2017 ; dan  

4. Surat Edaran Bupati Pati Nomor 594/2002 tanggal 3 Mei 2018.  

Program PTSL merupakan program pemerintah untuk memudahkan dan 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, program PTSL memberikan 

keringan pada masyarakat yang tidak mampu yang tanahnya belum bersertifikat. 

Namun, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ini disalahgunakan oleh 

sebagaian oknum pegawai  

                                                             
5
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta, 2014, cet 31, hlm.132 
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Pungutan  liar atau tambahan biaya pensertifikatan tanah melalui 

program PTSL diluar prosedur termasuk tindak pidana korupsi. Hal ini 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya ditulis UU Tipikor). Pungutan Liar sendiri 

telah dilakukan terobosan jitu oleh Pemerintah untuk mengurangi, 

menanggulangi atau meminimalisir munculnya pelaku pungli dengan 

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas 

Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).  

Hakekatnya pungutan liar sebagai salah satu bentuk kejahatan 

pemerasan yang merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga 

senantiasa mewarnai sisi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu 

apapun bentuk dan upaya karena kejahatan lahir disebabkan oleh permasalahan 

yang dilakukan manusia untuk kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari 

tiap-tiap individu yang berbeda. Keberadaan pungutan liar sekarang ini tidak 

terlepas dari sejarah masa lalu dan sekarang, bahkan pungutan liar menjadi salah 

satu kebudayaan yang telah melembaga dari tingkat tertinggi sampai tingkat 

terendah masyarakat kecil.  

Telah dibentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tersebut 

tidak selalu dapat mengimplementasikan secara maksimal, hal ini disebabkan 

karena Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya, tidak terlepas dari 

kemungkinan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.  
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Setiap orang dapat melakukan pungutan liar tidak terkecuali pejabat 

negara maupun swasta atau penyelenggara Pemerintah Desa, yang mana adanya 

faktor pendorong dan kesempatan yang memberikan peluang untuk terjadinya 

praktik pungutan liar antara lain seperti brokrasi yang berbelit-belit, 

pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang atau peraturan, 

sistem yang tidak “open management”,wewenang yang tidak terkendali serta 

motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri. Salah satu permasalahan 

terbesar yang menjadikan sering terjadinya praktik pungutan liar ialah terletak 

pada fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan 

pembangun serta pengaturan hak dan kewajiban dalam lembaga-lembaga negara 

dalam urusan penyelenggaran kepentingan perseorangan maupun kepentingan 

masyarakat.  

Pelayanan publik merupakan sarang paling besar untuk tempat para 

pelaku pungutan liar dengan bebas melaksanakan tindakannya dalam memaksa 

pengguna pelayanan publik untuk membayarkan sejumlah uang diluar jumlah 

yang telah ditentukan dalam pengaturannya.  

Praktek pungutan liar yang termuat dalam putusan 

No.13/Pid.b/2020/PN.Pti ini dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam 

tingkatan Pemerintah Desa, yang mana perlu di cermati lebih dalam mengenai 

pengkategorian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar program 

Pencatatan Tanah Sistematis Lengkap berupa Tindak Pidana Penggelapan. 
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Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan 

yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum/skripsi yang berjudul 

“ANALISIS PASAL TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TERHADAP 

PELAKU PUNGUTAN LIAR PROGRAM PENCATATAN TANAH SECARA 

LENGKAP (PTSL) DESA ALAS DOWO (Studi Putusan No. 

13/Pid.b/2020/PN.Pti)”.   

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Peneliti akan memberikan 

pokok-pokok permasalahan yang menjadi obyek kajian, yaitu: 

1. Apakah penerapan pasal penggelapan dalam putusan No. 

13/Pid.B/2020/PN.Pti sudah tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh 

para Terdakwa ? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.13/Pid.b/2020/PN.Pti ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pasal penggelapan dalam 

putusan No. 13/Pid.B/2020/PN.Pti sudah tepat terhadap tindak pidana yang 

dilakukan oleh para Terdakwa. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan 

No.13/Pid.b/2020/PN.Pti.  
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D. Manfaat Penelitian 

Ada 2 (dua) manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu secara 

teoritis dan praktis, sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini nantinya mampu memperkaya dan memberikan khasanah 

ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Pidana mengenai kasus 

yang dikaji, yaitu penerapan pasal penggelapan dalam putusan No. 

13/Pid.B/2020/PN.Pti sudah tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh 

para Terdakwa dan pertimbangan hakim dalam putusan 

No.13/Pid.b/2020/PN.Pti.  

2. Secara Praktis  

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis 

kepada Aparat Penegak Hukum sebagai acuan implemantatif terkait dengan 

permasalahan yang akan diteliti, yaitu tentang penerapan pasal penggelapan 

dalam putusan No. 13/Pid.B/2020/PN.Pti sudah tepat terhadap tindak pidana 

yang dilakukan oleh para Terdakwa dan pertimbangan hakim dalam putusan 

No.13/Pid.b/2020/PN.Pti.  

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, bab satu 

dengan bab yang lain saling berkaitan, sebagai berikut : 
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BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan menguraikan mengenai Latar 

Belakang Permasalahan, Perumusan  Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan membahas tentang Tinjauan 

Umum Tentang Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak 

Pidana, Tindak Pidana Penggelapan , Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan 

Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah, Pengertian Pendaftaran Tanah, 

Program Pencatatan Tanah Secara Lengkap (PTSL), Tinjauan Umum Tentang 

Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Korupsi dan Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Korupsi. 

BAB III Metode Penelitian, bab ini akan membahas metode penelitian 

yang digunakan, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode 

Pengolahan dan Penyajian  Data dan Metode Analisa Data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan membahas permasalahan 

yang sedang diteliti yaitu mengenai penerapan pasal penggelapan dalam putusan 

No. 13/Pid.B/2020/PN.Pti sudah tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan 

oleh para Terdakwa dan pertimbangan hakim dalam putusan 

No.13/Pid.b/2020/PN.Pti. 
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Bab V  Penutup, dalam bab lima ini berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil 

pembahasan. 

Daftar Pustaka  

Lampiran-lampiran 

 

 


